
يموت يف اليوم الفالين يف الساعة الفالنية سهذا الكتاب يكتب يف عدة كتب: يكتب يف ليلة القدر بأنه : الشيخ

  من الشهر الفالين؛ وهذه كتابة سنوية.

ويكتب أيضا إذا كان اإلنسان يف بطن أمه حني يبعث إليه امللك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو  

  سعيد .

كتابا مؤجال  (( :احملفوظ قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة؛ فهذه كتب ال تتغريويكتب يف اللوح 

  ال يزيد وال ينقص .)) 

جواب الشرط؛ ويف كل  نؤته )) ((و يرد )) (("من" شرطية وفعل الشرط  ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها )) ((

وأما يف جوابه فاحلذف من  ,من وسط الكلمة نعم ؟ أما يف فعل الشرط فاحلذف ,من فعل الشرط وجوابه حذف

أصلها: نؤتيه  نؤته )) ((أصلها: يريد فحذفت الياء اللتقاء الساكنني؛ و يرد )) ((آخر الكلمة؛ ألن قوله: 

أي من يرد اجلزاء  من يرد ثواب الدنيا )) ((فحذفت الياء للجازم؛ ألن الفعل املعتل جيزم حبذف حرف العلة ؛ 

وليس نعطه كل الدنيا؛ فاإلنسان قد  منها )) ((أي نعطه  نؤته )) ((نيا فإن اهللا تعاىل يؤته منها يف الدنيا من الد

مثال من يرد  من يرد ثواب الدنيا نؤته منها )) ((وإمنا يؤتى منها  ,يريد شيئا كثريا من الدنيا ولكن ال حيصل له

والزوجات واملراكب األثرية وما أشبه ذلك من يرد هذا يؤته اهللا منها؛ ألن من يرد هذا  ,القصور واألموال الكثرية

املوجد؛ وهلذا  بهفإذا كان البد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام حيصل أليس كذلك ؟ البد أن يسعى له؛ 

واضح يف أن اهللا ال  نؤته منها )) ((فيقدر اهللا األسباب حلصول ما أراده من الدنيا؛ وقوله:  نؤته منها )) ((قال: 

ما أراده مبعىن أن اهللا ال يعطيه كل ما يريد؛ منها؛ وهذا حيتمل أن يكون عائدا إىل يؤتيه كل الدنيا وإمنا يؤتى 

وحيتمل أن يكون عائدا إىل الدنيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه اهللا كل ما أراد؛ وعلى كل تقدير فهذه 

عجلنا له فيها ما نشاء  ((يعين الدنيا  من كان يريد العاجلة )) ((اإلسراء وهي قوله تعاىل:  اآلية مقيدة بآية

فإن كثريا من الناس يريدون الدنيا  ,وهذا يؤيده الواقعما نشاء ))  ((، قال: ومل يقل عجلنا له ما يريد لمن نريد ))

؟ ألن اهللا قيد هذا  حيصلوا؛ أليس كذلك ويسعون هلا بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وآنافهم ولكن ال

ما نشاء لمن  ((ال ما يشاء هو؛  عجلنا له فيها ما نشاء )) ((قيده يف سورة اإلسراء بقوله:  ,العموم الذي هنا

   ق يقيد بذلك.هنا هذا اإلطال ما نشاء نريد )) (( :فقيد املعجل واملعجل له نريد ))

وال ميكن  ,ألن اآلخرة درجات خيتلف فيها الناس ,اآلخرة كلها وال نعطه ))نؤته منها  ومن يرد ثواب اآلخرة ((

ولكنها ختتلف عن  نؤته منها )) ((ولكن يعطى من اآلخرة؛ وهلذا قال:  ,أن يعطى اإلنسان مجيع درجات الناس

خرة ليست هي  فعطية اآل بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى )) ((كما قال اهللا تعاىل:   ،عطية الدنيا



ومن أراد اآلخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك   ((كعطية الدنيا بل هي أعظم؛ وهلذا قال يف آية اإلسراء: 

فدل ذلك على أن من أراد اآلخرة فهو من  وسنجزي الشاكرين )) ((وهنا قال:  كان سعيهم مشكورا ))

أتى حبسنة أعطي عشر حسنات إىل سبعمائة الشاكرين، وسيجزي اهللا عزوجل الشاكرين بفضله الواسع؛ من 

فسيئاته تكفر عنه يف آخر قطرة من  ,بغ الوضوء؛ اآلن يتطهر اإلنسان يف بيته فيسضعف إىل أضعاف كثرية

قطرات املاء، فإذا تشهد فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء؛ إذا خرج من بيته بعد هذا التطهر 

ا درجة وحط عنه ا خطيئة؛ هذا أيضا  له الصالة مل خيطو خطوة واحدة إال رفع اهللا يريد املسجد ال خيرجه إال

حط اخلطيئة؛ ثواب كثري عظيم يف عمل  :رفع الدرجة والثاين :كل خطوة لك فيها فائدتان؛ األوىل  ,ثواب كثري

م صل عليه اللهم اغفر الله :قليل؛ فإذا دخل املسجد وصلى مل تزل املالئكة تصلي عليه مادام يف مصاله تقول

؛ دعاء من املالئكة سخرهم اهللا عزوجل؛ فأنت ترى أن من أراد اآلخرة فهو من الشاكرين وسيجزي ارمحهاللهم  له

  اهللا الشاكرين، سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعماهلم .

  . كتابا مؤجال )) ((يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أن آجال األنفس حمددة؛ لقوله: 

 ,من الغمثانيا: تسلية أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قيل هلم إن حممدا قد قتل فأصام ما أصام 

إن   وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال )) (( ه:فقال اهللا هلم ال ميكن أن يقتل حممد قبل أجل

جتزعون، ملاذا جتزعون إذا قيل  ذا ينته أجله بقي إىل األجل احملدد؛ فلماكان اهللا قد أى أجله فإنه ينتهي وإن مل

وهذا شيء مؤجل عند اهللا عزوجل وبإذنه؛ وما كان مؤجال عند اهللا وبإذنه فإن  ,إن حممدا قد مات أو قد قتل

  اإلنسان جيب عليه أن يستسلم له ويصرب عليه ويرضى به.

وما كان صادرا عن  إال بإذن اهللا )) ((شيء حىت املوت خملوق هللا؛ لقوله: أن كل إثبات ومن فوائد اآلية الكرمية: 

  الذي خلق الموت والحيات )) . ((إذن فهو خملوق؛ ويدل هلذا قوله تعاىل: 

كتابا مؤجال  ((ومن فوائد اآلية: أنه ال ميكن أن يتقدم اإلنسان أو يتأخر عن األجل الذي قدره اهللا له؛ لقوله: 

ولن  ((ومنها:  إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون )) ((يات منها قوله تعاىل: ويؤيد هذا آ ))

  يؤخر اهللا نفسا إذا جاء أجلها )) .

من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في  (فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

  فإن هذا يفيد بأن اإلنسان إذا وصل رمحه زيد يف عمره ؟ أثره فليصل رحمه )

أن يبسط له في رزقه ( كبسط الرزق، واحلديث يقول: ـ  مد األجل  فاجلواب عن ذلك أن يقال: هذا ـ أعين

؟ مكتوب؛ فقد بني الرسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل اإلنسان  والرزق مكتوب أو ال)  وينسأ له في أثره



األجل ميدد إذا وصل اإلنسان رمحه وال فرق؛ وهذا كقولنا: من أراد أن يولد له فليتزوج؛ صحيح رمحه؛ فكذلك 

ال يعدوا أن  ) من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره (؟ صحيح؛ وال يعدوا احلديث:  ال أوهذا 

لرحم وعمر عند صلة عمر عند قطيعة ا ,وليس معناه أن اإلنسان له عمران ,يكون بيانا لسبب طول العمر

عمر واحد مقرون بسبب؛ ما هو السبب ؟ صلة الرحم؛ فإذا وصل  هالرحم؛ ألن املعلوم عند اهللا واملكتوب عند

يوضح ذلك أنك تقول: إذا  :؟ بالسبب؛ كقولنا أيضا اإلنسان رمحه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بأيش

هل  ,رمق يف احلياة أتينا له بطعام فأكل وعاشاإلنسان على آخر أو ال ؟ فهذا أكل اجلائع سلم من املوت؛ صح 

ملدة دقيقة واحدة ملات؛ فهذا ال نقول له عمران؛  مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام ,نقول إنه كان له عمران

ام؛ ؟ هذا الطعام، سببه هذا الطع نقول له عمر واحد؛ لكن سبب اندفاع املوت عنه الذي حصل من اجلوع أيش

كغريه من   الرحمهو صلة اإلنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي فاملسألة ليست فيها إشكال إذا تأملها 

من أراد اجلنة فليعمل عمال صاحلا وهو مؤمن باهللا؛ هل نقول إن  :األسباب اليت حيث الشارع عليها؛ أيضا نقول

اإلنسان له حاالن حال يكفر وحال يؤمن ؟ أو نقول هذا قد قدره اهللا بقضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل 

حد ثاين أو األول ؟ الثاين؛ هكذا الذي وصل رمحه نقول هذا من األول مل يكن له إال عمر واال؟ اجلواب  اجلنة

مبين على سبب وهي صلة الرحم؛ إذا فاملراد من احلديث حث الناس على صلة الرحم اليت هي سبب لطول 

  العمر .

إن  :حيث أثبت لإلنسان إرادة؛ واجلربية يقولون من يرد )) ((ومن فوائد هذه اآلية: الرد على اجلربية؛ لقوله: 

  ة؛ ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على قوهلم .وأنه يفعل بدون اختيار وال إراد ,اإلنسان ليس له إرادة

ومن يرد ثواب  (( ومن ثواب الدنيا )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الناس هلم مشارب ولكل مسلك؛ لقوله: 

  وهو كذلك . اآلخرة ))

لدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ا ((ومنها: أن اإلخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء ال يدل على حله؛ فقوله: 

ال يدل على حل إرادة اإلنسان الدنيا بعمله، ال يدل عليه إمنا هو خرب عن ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها )) 

أمر وقع؛ واحلل واحلرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع؛ ومن مث يتبني خطأ من قال إنه ال يشرتط للمرأة حمرم يف 

؛ ألن هذا اج من صنعاء إىل عدن ال ختشى إال اهللا وال ختاف على نفسهالسفر ألن الرسول أخرب أن الضعينة ختر 

) لتتبعن سنن من كان قبلكم  (له شرعا؛ أمل يقل الرسول صلى اهللا عليه وسلم:  اوليس إقرار  ,إخبار عن الواقع

والنصارى  ؟ بلى قال ذلك؛ هل يعين هذا أنه جيوز أن نتبع سنن اليهودفمن ) (اليهود والنصارى ؟ قال:  :قالوا



شيء وقوعا ال يدل عن جوازه شرعا؛ يؤخذ جوازه أو عدم البأننا سنتبعها ؟ أبدا؛ فاإلخبار عن  ألن الرسول أخرب

  جوازه من أدلة أخرى .

وهذا ال يكون له من عمله إال ما ناله من  ,أن اإلنسان قد يريد بعلمه أن ميدح عند الناس من فوائد هذه اآلية:

الدنيا فقط ـ نسأل اهللا السالمة ـ يعين مثال إنسان يصلي ليقال جمتهد يف العبادة، يقرأ ليقال قارئ، يتصدق ليقال  

ألن كل هذه من ـ  عمله الصاحل هذه األمور الدنيويةتل ليقال شجاع، وما أشبه ذلك؛ هذا الذي يريد باكرمي، يق

من كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه ومن كان  (( :ليس له حظ يف اآلخرة، ليس له حظـ نيا أمور الد

  يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في اآلخرة من نصيب )) .

أن فإن هذا يدل على  وسنجزي الشاكرين ))؛ ((؛ لقوله: الدنيا على اآلخرة ومن فوائد اآلية الكرمية: إيثار إرادة 

  اآلخرة فإنه من الشاكرين الذين جيزيهم اهللا عزوجل . من أراد

دائر بني أمرين، بني عدل ـ اجلزاء عن العمل  ثبات اجلزاء على العمل؛ وهذا ـ أعينومن فوائد اآلية الكرمية: إ

وميتنع األمر الثالث وهو الظلم بالنسبة هللا عزوجل؛ والذين جيازون العمال على أعماهلم ينقسمون يف  ,وفضل

   ءهم إىل ثالثة أقسام، وآدم يبينها لنا ؟جزا

   عدل، وفضل، وظلم؛: الطالب

الذين جيازون العمال؛ وهلذا جند اآلن العمال عند كفالئهم من الكفالء من  عدل، وفضل، وظلم؛ : نعم,الشيخ

الظلم ممتنع، يظلمهم ومنهم من يعطيهم حقهم كامال ومنهم من يزيد؛ أما بالنسبة جلزاء اهللا سبحانه وتعاىل فإن 

  . وسنجزي الشاكرين )) (( :ممتنع على اهللا ال عجزا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعاىل

من فوائد اآلية أيضا: احلث على الشكر؛ ألن اإلخبار بأن اهللا جيزي الشاكرين يراد به احلث على الشكر؛ 

يث يشعر اإلنسان بنفسه أن هذه النعمة إنه يتعلق بالقلب واللسان واجلوارح؛ فبالقلب حب :والشكر قال العلماء

يعين  ,من اهللا عزوجل ال من حوله وقوته، أي ال من حول اإلنسان وقوته ولكنها بفضل اهللا؛ باللسان ؟ يشكر اهللا

يتحدث بنعمة اهللا، بلسان احلال وبلسان املقال؛ فلسان املقال أن يقول: أمحد اهللا الذي فضلين على كثري ممن 

اهللا الذين أعطاين الولد، أمحد اهللا الذي أعطاين املال، أمحد اهللا الذي يسر يل بيتا، وما أشبه  ، أمحدخلق تفضيال

فإن اهللا حيب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته  ,ذلك؛ وبلسان احلال أن يظهر أثر النعمة على العبد

ثياب اخليش أو ما أشبه ذلك هل لثياب اخللقة أو بإىل الناس با ماال وخرجاإلنسان عليه؛ وعلى هذا فإذا آتى اهللا 

  ال، : الطالب؟  يعد شاكرا



هذا فقري ما أنعم اهللا عليه بشيء؛ فيكون هذا املظهر  :هذا من رآه قال ,أليس هذا زهدا ؟ ليس بزهد: الشيخ

  .أن اهللا مل ينعم على هذا الشخصعن أيش ؟ منبئا عن 

أن يقوم اإلنسان بطاعة اهللا؛ إذا أنعم اهللا عليه مبال يتصدق منه، بعلم ينشره، جباه  :بالفعل وهو الثالثطيب, 

, وينشدنا هذا البيت الشاعريقول يتوسط للناس ويشفع هلم، وما أشبه ذلك؛ هذا من الشكر بالفعل؛ وعلى هذا 

لشكر يتعلق بالقلب يف كون ا فآدم، فإن مل يكن فاآلدم الثاين,فإن مل يكن  يف الشكر, موسىعبد الرمحن 

  فإن مل يكن فرشيد ؟  ,أنشدناكم بيتا فيما مضى ,واللسان واجلوارح

  يقول: : الطالب

  ؛يدي ولساين  والضمري احملجبا  أفادتكم النعماء مين ثالثة   

 أحسنت؛ وابن القيم ذكر أن اهللا يسر له شيخ اإلسالم ابن تيمية وأخرب أنه ال يستطيع أن جيزيه بيده وال: الشيخ

  لسانه، مرت علينا هذه يف النونية .

  ))  ...وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير  ((مث قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

كائن من نيب؛   وكائن من نبي )) ((هذه واحدة؛ والثانية:  وكأين )) ((أوال القراءات يف هذه اآليات كما يلي: 

قاتل  قتل )) و(( ((فيها قراءتان:  قاتل )) (( :الثالثباهلمزة؛  نبيء )) نبي )) و(( ((ثاين نيب فيها قراءتان: ال

  قاتل معه ربيون )). (( :والذي معنا مصحف فيها)) 

الصحيح أا كلمة غري مركبة يعين بسيطة، البسيطة يعين عند النحويني يعنون ا غري املركب؛ فإذا  كأين )) ((

 مركبة؛ وقال كلمة بسيطة غري  كأين )) ((؛ فالصحيح أن قالوا هذه كلمة بسيطة يعين غري مركبة من كلمتني

الكاف كاف التشبيه وأي االستفهامية؛ ولكن الصحيح خالف ذلك؛ الصحيح أا كلمة بعضهم إا مركبة من 

فهي إذا  معناها كم من نيب؛ كأين من نبي )) (( :م؛ وأن معىنكَ بسيطة نطق ا العرب هكذا كما نطقوا بِ 

على اللغتني هي مبنية على سكون النون؛ أما  كائن )) كأين )) أو (( (( :للتكثري وهي مبنية على السكون

 كأين )) (( جار وجمرور مميز لـ من نبي )) ((؛ وقوله: احملها من اإلعراب فهي مبتداء واجلملة اليت بعدها خربه

واأللفاظ املبهمة حتتاج إىل متييز؛ من ذلك مثال  ,اظ املبهمةمن األلف كأين )) (( ؛ألن كأي من األلفاظ املبهمة

؛ عندي عشرون؛ عشرون أيش ؟ مبهمة حتتاج إىل متييز، عشرون ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من األشياء املبهمة

 ىلمن األلفاظ املبهمة اليت حتتاج إ كأين )) ((رجال، عشرون كتابا، عشرون بيتا، عشرون سيارة، وما أشبهها؛ 

   .(( كأين من نبي )) :ورا مبنمتييز ومتييزها يأيت بعدها جمر 



ثري من األنبياء هذا معىن الكلمة, ك  كأين من نبي )) (( :يعين كثري من األنبياء هذا معىن قاتل معه )) ((وقوله: 

اختلف املفسرون فيها؛ فبعضهم وقف عليها  قتل )) ((أو  قاتل )) ((كلمة   قاتل معه ربيون كثير )) ((وقوله: 

 معه ربيون كثير )) ((مث استأنف فقال:  وكأين من نبي قاتل )) ((أو  وكأين من نبي قتل )) ((وقال يف قراءته: 

خرب مقدم؛ واجلملة  و(( معه ))مبتداء  ربيون )) (( :مجلة مكونة من مبتداء وخرب معه ربيون )) (( :وتكون مجلة

يعين قتل واحلال أن معه ربيني   قاتل )) (( أوقتل ))  ((يف موضع نصب على احلال، على احلال من الضمري يف 

  أو قاتل. ,كثريا

 قتل معه ربيون كثير )) ((مجلة مستقلة يوقف عليها مث يستأنف فيقال:  وكأين من نبي )) ((وقيل: إن قوله: 

أرسل وبعث وأيد باآليات واتبعه ناس فقتل معه ويف صحبته ربيون كثري؛ وعلى هذا يعين وكأين من نيب وجد و 

النبي  (( :ويكون ,قاتل )) ((: وفاعل على قراءة قتل )) ((نائب فاعل على قراءة:  ربيون )) (( :القول تكون

  ساملا ؟ على هذا التقدير الثاين ؟  هنا مقتوال أو ))

  ساملا، : الطالب

  ساملا؛ أما على األول فيكون مقتوال .يكون : الشيخ

سبحانه ن اهللا وقلنا أ وغريه, ذو القرننييذكر املؤرخون أن ممن ملك الدنيا منهم بارك اهللا فيك يا شيخ ! : السائل

   ؟ لعباده إال الشيء اليسرييعطي  وتعاىل ما

ها؛ ولكن يقال أنه من الذين ملكوا ألن ذا القرنني ما ملك الدنيا كل ,ال يعطيهم الدنيا كلها، هذا صحيح: الشيخ

  . ىل أمريكا ما جتاوز البحر احمليطنه مل يصل إ, فإالدنيا حسب ما اطلع عليه الناس يف ذلك الوقت

   زيادة العمر بغري هذا التفسري ؟: هل فسر أحد السائل

يعين يبارك له  ,إن املراد بذلك بركة العمر :األجل؛ قالوا م ظنا منهم أنه ليس املراد امتدادبعضه ,أي نعم: الشيخ

أو ينسأ له يف أجله أي يعين أن ذكره بعد موته يطول؛ واإلنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه حي، قال اهللا  ,يف عمره

  املتنيب يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ))؛ ((تعاىل: 

  ؛... قاتهما     تهكر الفىت عمره الثاين وحاجذ 

بعد موته خبري؛ فهذه ثالثة آراء: إما أن يكون املراد بذلك ذكره بعد وفاته باخلري؛  أنه يذكر املراد بذلك :فيقول

وإما أن يكون املراد بذلك الربكة يف عمره؛ والصحيح أا الزيادة الفعلية يف عمره؛ وأن املكتوب عند اهللا املعلوم 

  .وف يصل رمحه وميتد عمره عنده هو أن هذا الرجل س



وإن مل وصل رمحه فهو الثاين,  إن نعند امللك أجالله يكتب أنه يقال للملك, ذكر شيخ اإلسالم : شيخ السائل

  ؟ ؛ هل عليه دليل ..يصل 

يمحوا اهللا ما يشاء ويثبت عنده  ((ليس عليه دليل، ليس عليه دليل إال أن يدخله أحد يف قوله تعاىل: : الشيخ

مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا يف كل شيء حىت يف بسط الرزق، حىت يف بسط الرزق لكن و  الكتاب ))أم 

كل شيء حيتمل هذا وهذا   :يعين لو صح هذا نقول وحىت يف املال وحىت يف اجلنة أيضا؛ ,وحىت يف النكاح الزواج

  لكن هذا حيتاج إىل دليل . ,يكون امللك قد قيل له ذلك

فاملؤمن إذا دخل اجلنة  ,له كل شيء حبسب ما يفعله يكتبإذا كان اإلنسان هللا إليك, : شيخ أحسن االسائل

فيعين هل يكون لكل إنسان  ),هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار لو أنك عصيت اهللا (  :يقال له

   سب عمله ؟حبيف النار مقعد خاص و مقعد خاص يف اجلنة 

وهذا  ,؛ يقال هذا مقعدك لو كنت كافراألجل يعرف قدر نعمة اهللا عليهمعلوم وهو يذكر ذا  ,أي نعم: الشيخ

هذا مكانك لو مل تكن ذا اخللق  :مثل ما لو قلت لشخص أكرمته ,مقعدك حني كنت مؤمنا وقد حصل له

   .لالنبي

   ؟نقول مثل العمر لكن اهللا علم مبا يفعله : السائل

هذا مقعدك لو عصيت اهللا؛ ألجل أن يفرح ويعرف فضل  :فيقال ,ن اإلنسان ما علماهللا علم لك ,نعم: الشيخ

  نعمة اهللا عليه .

كان اآلية حتتمل معان إذا  سابقة: قاعدة  وذكرمت ينسأ له في أجله ) (يف قوله: ثالث احتماالت  ذكرنا: السائل

   ؟ها عليه حنملبينها عارض ال ت

يبارك له يف  بأن ,لكن قد جيازى اإلنسان بربكته ,ما حيتملهما ,املعنيني اآلخرين ال، بس هنا ما حيتمل: الشيخ

كما نشاهد اآلن ممن يذكرون بعد   ,وهذا حىت يف غري صلة الرحم؛ وقد يذكر اإلنسان بعد موته ,عمره جزاء لعمله

  . هذااملعىن األول هو الظاهر، ما حنمل على  .موم من أهل العلم 

   ؟ وكأين من نبي )) ((أحسن اهللا إليك ! كأي تأيت مبعىن كم يف قوله تعاىل: : السائل

  . وكم من قرية أهلكناها )) (( :كم مبعىن كثرينعم يصح,  تكون تكثريية؛ : الشيخ

 أرنا اهللا جهرةالذين قالوا ملوسى  ,مث أحياهم بعد مومكما فعل ببين إسرائيل أن اهللا أهلك بعض األمم  : السائل

   ؟



 :أن حيييهم ألنه خاف من قومهسبحانه وتعاىل هؤالء أحيوا ألن موسى دعا اهللا عزوجل، دعا اهللا : طيب, لشيخا

من أصل؛ لكن هذه احلياة ليس بفعلهم  كتب هلم موت مث حياة  ,رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي )) ((

مع تعارض ي : قدالسائل اهللا له .السالم استجاب عليه الصالة و من أجل دعاء موسى هي إمنا  ,وال بعملهم

  ؟ احلديث 

مكتوب عند اهللا هكذا، هذه احلال اليت وقعت مكتوبة عند اهللا هكذا، هم  ذاه تعارض ألنيما  ,ال: الشيخ

لن نؤمن لك حىت نرى  :فقالوا ,وهم يسمعون كالم اهللا ,أرنا اهللا جهرة :أميتوا عقوبة هلم على فعلهم حني قالوا

   مث إن موسى عليه الصالة والسالم دعا ربه فأحياهم . ,صعقوا ,فعوقبوا باملوت م,يس إليهاهللا جهرة؛ وهذا ل

   ؟)  ال يرجعون اإين قضيت أم إليه( فقال:  كلمه اهللا فيه كفاحاالذي  والد جابر حديث : أليس يف السائل

إن هؤالء أحيوا ال ألجل  ما يتعارض ـ بارك اهللا فيك ـ ما يتعارض؛ والسبب يف هذا كما قلت لك: صح, الشيخ

كلها   شري إليهتموسى؛ وهات أيضا هات كل اآلية اليت ن من أجل درء املفسدة اليت تكون على لك ,أن ينعموا

أمام اهللا ألجل أن يعرفوا أنه ال مفر  الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت )) (( :لسببجاءت 

  ة معينة .بعده، قضي أكرمه اهللا بأن أماته مثوالذي مر على قرية  من اهللا إال إليه؛

وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا إال  ((تعاىل: تبارك و أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا : الشيخ

   ال، ما هو معناه قصدي الغرض منها ؟ ما املراد ذه اآلية ؟ )) مؤجال

وسلم حينما أشيع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قتل؛ فاهللا  تسلية لصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه: الطالب

  نه لن ميوت إال بعد أن ينتهي أجله ؛ : أعزوجل قال

  أحسنت بارك اهللا فيك .: الشيخ

   املراد باإلذن هنا ؟ إال بإذن اهللا )) ((قوله عزوجل: : الشيخ

  اإلذن الكوين ؟ : الطالب

  إذا على حسب ما يفهم من كالمك أن اإلذن ينقسم إىل كوين وغري كوين، ما هو الثاين ؟ : الشيخ

  إذن شرعي؛ : الطالب

   ما الفرق بني اإلذن الشرعي والكوين ؟ إذن شرعي؛: الشيخ

  اإلذن الكوين البد أن يقع؛ : الطالب

   ما فيه فرق ثاين ؟ ,فالبد أن يقع خبالف الشرعي؛ هذا واحدما أذن اهللا به كونا  ,نعم: الشيخ

  وأما الشرعي فهو حمبوب إىل اهللا؛  ,الكوين قد يكون حمبوبا إىل اهللا عزوجل وقد ال يكون حمبوبااإلذن : الطالب



  فال يأذن اهللا إال مبا حيب، متام .: الشيخ

  : أن اإلذن الكوين والشرعي جيتمعان يف حق املطيع والعاصي, الطالب

  : ال, هذه نسبة.الشيخ

   هل لك أن تأيت مبثال لإلذن الشرعي ؟: الشيخ

   ؛أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا )) ((قوله تعاىل: : الطالب

  ؟ فنريد إثبات اإلذن الشرعي ,هذا يف النفي؛ واإلثبات ؟ هذا الذي ذكرت نفي اإلذن الشرعي: الشيخ

   ن ))قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترو  ((قوله:  :الطالب

  رشاد اإلذن الكوين مثل ؟  يا أحسنت .: الشيخ

  , (( فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي ))يوسف:  قول أخ :الطالب

  : ال هذا احلكم الكوين حنن نريد اإلذن الكوين.الشيخ

   ما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا ))و  ((قوله:  :الطالب

  .هذا إذن كوين صحيح : الشيخ

  هل هذه اآلية على إطالقها أو مقيدة ؟  ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها )) ((قوله: : الشيخ

  مقيدة؛  :الطالب

  مقيدة مباذا ؟ : الشيخ

  ؛ مقيدة مبشيئة اهللا :الطالب

ألن جواب الشرط واقع إذا وجد فعل منها, الذي يريد الدنيا البد أن يؤتيه اهللا تعاىل أن هذا ظاهر اآلية : الشيخ

  الشرط؛ 

  كل الدنيا بل من بعضها؛ ثواب  مقيدة بأنه ال يعطى  :الطالب

يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أراد ثواب الدنيا وإال  هولكن هل  نؤته منها )) (( :هذا معروف من اللفظ: الشيخ

  حيرم من الدنيا كلها ؟ دق

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد  ((تعاىل يف اإلسراء:  قولهآية اإلسراء بمقيدة ب :الطالب

((   

  أحسنت. لمن نريد )) ((ال ما يريد هو؛  من كان يرد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء )) ((أحسنت؛ : الشيخ

   ختمت ا اآلية إشارة ؟ وسنجزي الشاكرين )) ((قوله: : الشيخ



  ؛ د ثواب اآلخرة فهو من الشاكرينمن ير أن إشارة إىل  :الطالب

  وسنجزي الشاكرين )) . ((وسيعطى أكثر مما أراد ألن اهللا قال: : نعم, الشيخ

   قراءتان ؟ قاتل )) ((ذكرنا فيها  وكأين من نبي قاتل )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

   قتل )) قاتل )) و (( (( :الطالب

  أحسنت.: الشيخ

  أيضا ؟  ربيون )) ((وذكرنا يف 

  ما ذكرنا ؟  :الطالب

  ذكرنا ؛ على كل حال نذكرها إن شاء اهللا .: ما الشيخ

بسم اهللا الرمحن  ,الفرق بينهما ظاهر؛ نبدأ الدرس اآلن إن شاء اهللا قتل )) (( وأقاتل ))  ((قوله: : الشيخ

 )) قتل ((قاتل؛ فقوله: يأي قاتل أعداءه ومل يقتل، وكأين من نيب قتل ولو مل  وكأين من نبي قاتل )) ((الرحيم: 

يعين ما أكثر األنبياء الذين  ,سواء قتل أم مل يقتلأي:  )) قاتل ((يعين سواء يف مقاتلة أو يف غري مقاتلة؛ وقوله: 

  قاتلوا، وما أكثر األنبياء ـ على القراءة الثانية ـ الذين قتلوا .

قاتل  ((مؤخر على تقدير أن الضمري يف  مبتدأ ربيون )) ((وهي خرب مقدم و ,مع ظرف معه ربيون )) ((وقوله: 

 ((لكن فيه وجه آخر يقول: إن  قاتل )) وكأين من نبي قتل )) أو (( ((يعود على النيب،  قتل )) )) أو ((

وبناء على هذا خيتلف اإلعراب؛ فتكون مع  قتل )) (( :فاعل على قراءةالأو نائب  قاتل )) ((فاعل  ربيون ))

ونائب  قاتل )) (( :فاعل على قراءة ربيون )) (( :ويكون قتل )) (( أو بـ قاتل )) (( ظرف مكان متعلقة بـ

وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعا على الربيني وليس على النيب؛  ,طيب قتل ))؛ (( :فاعل على قراءة

صار فيه  نبي )) ((فيه ضمري يعود على  قتل )) ((أو  قاتل )) (( :لنسبة للصحابة؛ فإذا كانوخيتلف احلكم با

 ربيون )) (( :تسلية للصحابة، تسلية للصحابة أن األنبياء قد قتلوا قبل حممد وقاتلوا؛ وعلى االحتمال الثاين أن

بالقتال أو القتل خاصا فيهم بل هو حابة مل يكن االبتالء صيكون فيها إشارة إىل أن ال ,فاعل أو نائب فاعل

فيكون املراد من اآلية شيء من التوبيخ واللوم للصحابة الذين جزعوا ملا أصام يف  ؛سابق يف األمم املتقدمني

  واضح يا مجاعة اآلن ؟ )) ... فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اهللا وما ضعفوا  ((أحد؛ وهلذا قال: 

املراد بالنيب من أوحي إليه بالشرع ومل  من نبي )) ((من حيث اإلفراد فقوله:  هذا من حيث تركيب اجلملة؛ أما

يؤمر بتبليغه؛ ولكن مل ترد كلمة نيب يف القرآن إال مرادا ا الرسول؛ ألن النيب الذي مل يكلف بالرسالة مل يذكر يف 

ح والنبيين ا إليك كما أوحينا إلى نو إنا أوحين (( :القرآن بلفظ نيب، ليس يف القرآن لفظ نيب إال ويراد به الرسول



بل هو من أويل العزم من الرسل؛ وعلى  ,نه من الرسلونوح من املعلوم أ ))... براهيم من بعده وأوحينا إلى إ

  هذا فالقاعدة يا أخ ؟

على كل حال النيب عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه؛ والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر 

  بتبليغه؛ وهلذا مسي الرسول رسوال من الرسالة . 


